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التيار
عكس ّ
ـهال عليــه أن ينصــرف عــن
منــذ أولــى صفحــات قصتــه ِّ
يوضــح يفغينــي روداشيفســكي للقــارئ أنــه ليــس سـ ً

يفتحهــا يجــد نفســه فــوراً فــي
“الغــراب األســحم” قصــة ال تخــادع وال تعــرض خيــاراً  .مــن
هــذه القصــة .ف ـ ُ
ْ

غابــة شــتوية ،وال عــودة لــه منهــا إلــى الــوراء .حيــاة حقيقيــة.

“الغــراب األســحم” إلــى ذلــك النــوع النــادر مــن أدب المراهقيــن الــذي تشــتعل فيــه الــروح
تنتمــي قصــة ُ
ـكل عنفوانهــا .إنــه نــوع خطيــر ال يجــرؤ كل قــارئ علــى المضـ ّـي فيــه حتــى نهايتــه .إن ديمــا الــذي ُأهيــن
بـ ّ
فــي أســمى مشــاعرهُ ،يعلــن الحــرب علــى َم َثلــه األعلــى الــذي لــم يتحقــق.

يعــرض يفغينــي روداشيفســكي علــى بطلــه أن يختــار .فالشــتاء ،والتايغــا ،واأليــام العشــرون التــي يقضيهــا
يمهــد اجتيــازه الكتشــاف الطريــق
ديمــا بالصيــد مــع
الصياديــن هــو مــا يغــدو لــه حقــل رمايــة ،واختبــاراً قاســياً ِّ
ّ

إلــى حيــاة جديــدة .إال أن هــذا االختبــار ســيؤدي ،علــى نحــو ال يتوقعــه البطــل وال القــارئ ،إلــى نتيجــة ال
الغراب األســحم.
تغيــر ديمــا وحـ َـده ،بــل وتغيــر أيضــاً غاياتــه فــي الحيــاة .هنــاك اآلن طريــق جديــد أمــام ديماُ ،

إدوارد فيركين  -كاتب
الفصل األول
ـرج بيــن شــجيرات التايغــا .بــدا البيــت الشــتوي الموجــود هنــا مهجــوراً .
كان الهــدوء الشــتوي يخيــم علــى مـ ٍ

التايغــا ســتظل حتــى الربيــع هاجعــة فــي أحــام شـ ّـفافة مثــل جليـ ِـد بحــر البايــكال ،لــو لــم يوقظهــا مــن
غفوتهــا ،ذات صبــاح مــن شــهر ديســمبر ،هديــر ســاخن أطلقتْ ــه عــن ُبعــد كيلومتــر عــن المرج شــاحنة “أورال”.

مخصصــة للطــرق الوعــرة ،حيــن توقفــت بالقــرب مــن أطــراف حــرش كثيــف الشــجر .خــرج مــن الشــاحنة
صياديــن وقفــز فــي أعقابهــم كلــب صيــد .ترامــت أصــوات أشــخاص ،ونبــاح كلــب قــوي .أرجلهــم كان
أربعــة ّ

يتنقلــوا عــدة مــرات بيــن الشــاحنة والبيــت الشــتوي وهــم ينقلــون علــى الزلّ جــات مــا أعـ ّـدوه
عليهــم أن ّ
وأحضــروه مــن حاجــات للصيــد“ .إذا ذهبــت فــي هــذا الطقــس لقضــاء حاجتــك بيــن الشــجيراتّ ،إيــاك أن

تنســى نفســك .وإال صــرت تمشــي مثــل ملكــة مــن ثلــج” .قــال أرتيوميتــش ضاحــكاً وهــو يرمــي لِ ديمــا صــرة

أخــرى .ابتســم الفتــى رداً علــى ذلــك ،فقــد كان أرتيوميتــش موضــع إعجابــه .إنــه نحيــف مفتــول العضــات.
الصيــاد لديمــا عندمــا رأى
هديــة مــن جــاري” أوضــح
ّ
وظهــرت علــى جبيــن أرتيوميتــش زاويــة ندبــة” هــذه ّ
ـت فــي عمــرك أيضــاً عندمــا ناولنــي جــاري،
الندبــة أول مــرة“ .كــم عمــرك؟”“ ..أربعــة عشــر عامــاً ”“ ..لقــد كنـ ُ
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تنهــد ديمــا ،وخجــل
بحكــم الصداقــة ،ضربــة بالمنجــل” .قهقــه أرتيوميتــش وطبطــب علــى كتــف الفتــىّ .

الصيــاد
مــن عــدم وجــود ندبــات علــى جســده .كان ديمــا علــى يقيــن مــن أنــه ال بــد أن يكــون علــى جســم
ّ

تجمــد“ .تابــع
الحقيقــي كثيــر مــن الندبــات“ .مــا لــك نائــم؟” دفــع نيكــوالي نيكواليفتــش ابــن أخيــه الــذي ّ

عملــك” .انتعــش ديمــا وأســرع إلــى الزلجــات .وبينمــا كان نيكــوالي نيكواليفتــش ،وأرتيوميتــش ،وفيتيــا

ينقلــون األغــراض إلــى البيــت الشــتوي ،كان ديمــا وســائق شــاحنة الطــرق يقومــان بتفريــغ الحمولــة.

خيــم الهــدوء مــن جديــد علــى التايغــا التــي
انطلقــت الشــاحنة عبــر درب حديــث ،بضجيــج لــم يـ ُـدم طويـ ًـا .ثــم َّ

حريــة .بصعوبــة كان الفتــى ُيفلِ ــح فــي اللحــاق بنيكــوالي نيكواليفتــش
لــم يكــن فيهــا اآلن شــفافية وال ّ

وهــو يمضــي فــي ســيره .وكان كلــب الصيــد تَ مغــا علــى مقربــة منــه ،يعــدو متنقـ ًـا بيــن شــجرة وأخــرى،

قبــل وصولهــم نظــف
كان ديمــا ّتواقــاً لرؤيــة تَ مغــا فــي الصيــد .وابتســم ديمــا ،فقــد ّ
تحقــق حلمــه القديــمْ .

فيتيــا وأرتيوميتــش الباحــة الصغيــرة مــن الثلــج ،وأزاال طبقــة الجليــد عــن العتبــة .انفتــح البــاب ،وظهــرت
الصيــادون ونفضــوا الثلــج عــن جزماتهــم ،وألقــوا حقائــب الظهــر
غرفــة مظلمــة ،نوافذهــا مغلقــة ،دخــل
ّ

علــى األرض ،وانهمكــوا بترتيــب المــكان .اســتاء ديمــا حيــن علــم أنــه مــا مــن أحــد يذهــب إلــى الصيــد
فــي اليــوم األول .ثــم رافــق أرتيوميتــش لقطــع أغصــان مــن أشــجار الصنوبــر والتنــوب لصنــع ســقيفة

للحطــب فــي الشــتاء مثــل كل عــام ،ألن الدببــة كانــت تحطــم الســقيفة فــي الصيــف .ســار ديمــا خلــف
يتخيــل اآلن أن أقرانــه فــي
أرتيوميتــش مبتســماً  ،وكان يضــع الحطــب فــي الزحافــة ،وينظــر إلــى الغابــةّ .

الصــف يحســدونه ،وخاصــة ساشــكا .فقــد كان ساشــكا يحلــم دائمــاً بإطــاق رصــاص حقيقــي ،ويشــارك
فــي أولمبيــاد .أخبــر ديمــا كل أصدقائــه بأنــه ســيذهب إلــى الصيــد .إنهــم مــا زالــوا علــى مقاعــد الــدرس،

يكتبــون اإلمــاء ومســائل الجبــر ،فيمــا هــو يســتعد لخــوض الحيــاة الحقيقيــة .لــم يكــن أحــد منهــم ،بمــن
فيهــم ساشــكا ،قــد أمســك بيديــه بندقيــة صيــد مــن قبــل .قــام نيكــوالي نيكواليفتــش فــي هــذا الصيــف
بتدريــب ديمــا علــى التســديد علــى العلــب .وكان يمدحــه علــى إصاباتــه الهــدف ،فقــال لــه إن َمــن يحســن

التســديد مثلــه لــن يعــود مــن الصيــد خالــي الوفــاض .وحيــن شــاهد قطــة الجيــران علــى حائــط الســور،
ـدرب بالرمــي عليهــا .فــرح الفتــى بهــذه الفرصــة ،وصـ ّـوب البندقيــة نحوهــا ،ووضــع إصبعــه
عــرض عليــه أن يتـ ّ

يتلهــف للصيــد طــول فصــل الخريــف .كان واثقــاً مــن أنــه
علــى الزنــاد ،لكنــه لــم يطلــق النــار .ظــل ديمــا ّ

ـيتوج بالصيــد دخولَ ــه مرحلــة النضــج .فقــد كان يرغــب فــي أن يشــعر بأنــه ملــك التايغــا ،مثــل نيكــوالي
سـ ِّ

نيكواليفتــش .فــا يخشــى هــذه الغابــة الميتــة وال الحيوانــات المفترســة التــي تعيــش فيهــا ،كالذئــاب

والدببــة .كانــت والــدة ديمــا تتضايــق مــن النقــرات الدائمــة التــي تصدرهــا طلقــات ابنهــا علــى الدمــى ،ومــن

أحاديثِ ــه عــن الصيــد .فلــم تكــن ترغــب بالســماح لــه بالذهــاب مــع عمــه ،ولــم يـ ُـرق لهــا أن يتعلــم ابنهــا القتــل.

لــم تكــن تحــب الصيــد ،ولكــن ذلــك لــم يمنعهــا مــن قبــول هديــة مــن نيكــوالي نيكواليفتــش هــي معطــف
ـرو تلــك الحيوانــات الصغيــرة التــي يقتلهــا بيــده .وعمومــاً  ،لــم يكــن ديمــا يتفهــم والدتــه كثيــراً .
مــن فـ ِ
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فقــد كانــت لودميــا فيكتوروفنــا ،بحكــم عملهــا فــي مركــز لألبحــاث العلميــة فــي معهــد الميكروبولوجيــا
واإلبيديولوجيــا ،تُ جــري تجــارب علــى الفئــران لدراســة تأثيــر األدويــة الجديــدة عليهــا .وبعــد أن علــم ديمــا

بذلــك مــن والــده ظــل مــدة طويلــة ال يعــرف الطمأنينــة والهــدوء .كان ينظــر إلــى بســمة أمــه ،ويتســاءل
نفســها أن تمســك بيدهــا فــأراً وتغــرس اإلبــرة الطبيــة
فــي ســره رغمــاً عنــه ،كيــف تســتطيع بهــذه البســمة ِ
فــي مقلتــه الصغيــرة جــداً  ..وبعــد أن قــرأت لودميــا فيكتوروفنــا عــن كيفيــة تعذيــب الحيوانــات فــي
المزرعــة ،وبعــد مشــاهدتها ذلــك فــي أفــام وثائقيــة ،أعلنــت والدمــوع تترقــرق فــي عينيهــا ،إنهــا لــم ُتعــد

تطيــق وجــود اللحــم فــي ثالجتهــا ،كمــا تخلــت عــن شــراء األفخــاذ وشــرائح اللحــم ،وأخفــت فــي المســتودع

معطــف الفــرو الــذي أهــداه لهــا نيكــوالي نيكواليفتــش ،كمــا أرســلت إلــى المســتودع بندقيـ َـة األب
وانكبــت األم علــى قــراءة قصــص عــن آالم القطــط المريضــة
وبندقيــة ُأخــرى جديــدة ،للصيــد تحــت المــاء،
ّ

خفــت النوبــة النباتيــة.
المشــردة ،والدمــوع تنهمــر مــن عينيهــا ،فــي حقيقــة األمــر .بعــد مــرور أســبوعين ّ

اآليــل والبندقيــة إلــى مكانهــا ،عندمــا اقتــرب ديمــا مــن البيــت الشــتوي
وأعــادت معطــف الفــرو وقـ َ
ـرون ّ

تذكــر معطــف والدتــه وهــو يأمــل فــي أن يهديهــا معطفــاً مشــابهاً  ،حينهــا ســتعترف بشــغفه بالصيــد .بــل
وكان يرغــب بــأن يقـ ِّـدم ذات يــوم قبعــة مــن فــرو السـ ّـمور هديــة لزميلتــه فــي المدرســة كريســتينا .لقــد
ســبق لديمــا أن اشــترى لهــا مــن بحيــرة البايــكال ُدميــة ســنجاب فــي عيــد ميالدهــا الماضــي .أمــا نيكــوالي

نيكواليفتــش فــكان يمــارس الصيــد منــذ أن بلــغ العاشــرة مــن عمــره .لقــد تعلــم كل شــيء مــن والــده ،كان
رجـ ًـا قويــاً  ،طويـ َـل القامــة ،لــم يكــن شــديد الشــبه بشــقيقه والــد ديمــا ،كان ديمــا يعتــزم القيــام بــكل هــذا

فــي اليــوم التالــي ،أمــا اآلن فــكان يســاعد علــى إيقــاظ حيوانــات الغابــة مــن ُســباتها.

الصيــادون الصــرر والرزمــات ،وأخرجــوا البنــادق وصناديــق الخرطــوش ،وعلّ قــوا المالبــس ،ووضعــوا
فــك
ّ

المعلّ بــات علــى طــاوالت منخفضــة ،وفرشــوا أكيــاس النــوم علــى األسـ ّـرة .وعايــن فيتيــا وأرتيوميتــش
الفخــاخ الباقيــة هنــا مــن العــام المنصــرم ،وفحصــوا األســاك والفــؤوس .تنفــس ديمــا بعمــق وتلفــت
راغبــاً بــأن يلمــح ذئبــاً أو ثعلبــاً  .ثــم تقـ ّـدم خطــوات إلــى األمــام فشــاهد علــى شــجرة صنوبــر بالقــرب مــن

البيــت الشــتوي ُغرابــاً ينظــر إليــه مليــاً  .كان ُغرابــاً أســحم شــديد الســواد ،يقــف بــا حــراك ،كأنــه ليــس
حيــاً “ .لمــاذا تحـ ِّـدق؟” تضاحــك ديمــا ســاخراً  ”..مــع مــن تتكلّ ــم؟” تعجــب أرتيوميتــش وهــو يخــرج مــن
الصيــاد ولـ ّـوح بيديــه:
الغــراب األســحم“ .لــم يكــن ينقصنــا هنــا غيـ ُـرك” تمتــم
البيــت“ .انظــر” أومــأ ديمــا إلــى ُ
ّ
ـرف”! لــم يخـ َـش الطائــر ،وظــل رابضــاً فــي مكانــه“ .حســناً  .ابــق جالســاً  ،اآلن ســأطلق عليــك النــار ،ونــرى
“انصـ ْ

الغــراب
جرأتــك” وانطلــق صامتــاً ليأتــي بالبندقيــة .ومــا إن عــاد ودفــع الخرطــوش فــي المخــزن حتــى بســط ُ
األســحم جناحيــه وارتفــع عــن الغصــن ،وأطلــق نعيقــاً حــاداً وطــار ،قبــل أن يتســنّ ى للصيــاد تصويــب بندقيته!

الغــراب األســحم عــن
خــرج نيكــوالي نيكواليفتــش إلــى العتبــة وعلــى محيــاه ابتســامة ســاخرة .ثــم غــاب ُ
ذاكرتهــم .واســتعداداً للغــد ،ســمح الصيــادون ألنفســهم بنيــل قســط مــن الراحــة .لــم يكــن البيــت الشــتوي
ُ
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الصياديــن أن يعيشــوا هنــا عشــرين ليلــة .لكــن ديمــا كان أكثــر إعجابــاً بهــذا المــكان
كبيــراً  ،فقــد كان علــى
ّ

مــن شــقته الفســيحة.
الفصل الثاني

هنــا تصــادف أنواعــاً منــه ،قــال فيتيــا بصــوت ممــدود” كان ديمــا يكمــل شــرب الشــاي مــن دون رغبــة.

فهــو ليــس معتــاداً علــى االســتيقاظ فــي الظــام ،قبــل أن يشــع النــور فــي الســماء ،كان جســده الكســول
أنغار ْســك ،واشــتغل حارســاً فــي
ثقيـ ًـا .كأن عاصفــة ثلجيــة تــدوي فــي أذنَ يــه .إن فيتيــا الــذي عــاش فــي
ْ
مســتودع للخضــار ،كان منتفخــاً  ،وبدينــاً  .عندمــا يبتســم ،يغــدو وجهــه دائريــاً تمامــاً  .وكان أرتيوميتــش يقــول

مازحــاً  ،إن لفيتيــا “وجهــاً ال يحيــط بــه حبــل” إال أن الســمنة لــم تمنعــه مــن الصيــد ،والتزلــج علــى الثلــج.
ُد ِهــش ديمــا حيــن علــم باألمــس فقــط أن فيتيــا كان معلمــاً للموســيقى ،ومــا يــزال حتــى اآلن يعطــي

دروســاً خاصــة علــى البيانــو .وســرعان مــا انقلــب فــرح ديمــا إلــى حــزن .فقــد قــال لــه عمــه إن صيــد الســمور
الصيــادون إلــى الغابــة لبعــض الوقــت كــي يقتفــوا آثــار
ال يلــوح فــي األفــق هــذا اليــوم أيضــاً  ،وســيذهب
ّ

الفخــاخ .فقــد الفتــى الســيطرة علــى نفســه ،حيــن
الســمور ،ثــم ُيمضــون النهــار كلــه بتهيئــة الحطــب وإعــداد ِ

عمــه ،فكلفــه بتنظيــف البيت الشــتوي
علــم أنهــم لــن يصطحبــوه معهــم إلــى التايغــا لالســتطالع .وعاقبــه ّ
وباســتخدام الرفــش لتنظيــف النافــذة التــي غطاهــا الثلــج .خــرج ديمــا إلــى المصطبــة حامـ ًـا مكنســة بيــده.
ورافــق الصياديــن حتــى البوابــة عنــد خروجهــم .أحــس ديمــا بالرعــب وهــو وحيــد فــي بيــت معتـ ٍـم ،تحيــط بــه

َ
الوشــق .كان الخــوف خاطفــاّ ،
التايغــا الموحشــة ،وتهيــم علــى وجوههــا حولــه الذئــاب الجائعــة ،وحيــوان

بالصياديــن إلــى الهــاك ،وأن دبــاً مهتاجــاً
ومــا لبــث أن تراجــع ،أخــذ يتخيــل أن العاصفــة الثلجيــة تــودي
ّ

يلتقــي بهــم .وأن جثثهــم التــي مزَّ قهــا الــدب قــد غمرهــا الثلــج ،ويبقــى ديمــا وحيــداً  ،وهــو مراهــق عديــم

الخبــرة ،فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره ،وســط هــذه الغابــة الخطيــرة .شــغل نفســه بهــذه األفــكار ،وشــعر
ْ
لساشــكا وكريســتينا .إنهمــا يتصفحــان
بــأن الخــوف يبـ ِّـرد الصــدر ،ففــرح بذلــك .ســيكون لديــه مــا يحكيــه

كتبهمــا المدرســية ،علــى رف النافــذة ،وجــد أكوامــاً مــن علــب الكونســروة القديمــة الكثيــرة الشــقوق،
ـات مدعوكــة ،وأشــرطة مسـ ِّـجلة شــبه محطمــة .وأزهــار سوســن حجريــة ،وماكينــات حالقــة صدئــة.
وحلقـ ٍ

الصيــادون خــال مختلــف
كانــت هــذه األشــياء تضيــف حيــاة طويلــة للبيــت الشــتوي الــذي كان يجتمــع فيــه
ّ
فصــول الســنة ،ولــم يكــن ألجــل حرفــة الصيــد وحدهــا.

األولــى قــد ُأطلِ قــت
عــاد
الصيــادون وقــت الظهيــرة .وعــض ديمــا علــى شــفتيه ،بعــد أن علــم أن الطلقــة ّ
ّ

ـزاال منشــورياً بطلقــة ناريــة ،عندمــا أخطــأ الغــزال وركــض
مــن دونــه .فقــد أصــاب نيكــوالي نيكواليفتــش غـ ً

صوبــه .كان هــذا نجاحــاً كبيــراً  .فالغــزالن تخــاف عــادة ،فيغــدو تعقــب أثرهــا أصعــب مــن تعقــب األيــل .ســلخ
وقطعــاً مــن
ـاءه ِ
ّ
الصيــادون جلــد الغــزال فــي المــكان ،ولــم يحملــوا معهــم إلــى البيــت الشــتوي إال أحشـ َ
ُ
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الفخــاخ ،كان ديمــا يراقــب عملــه عــن كثــب ،ويحــاول أال يتــرك
لحمــه .انشــغل فيتيــا وأرتيوميتــش بتجهيــز ِ
الصيــادون
شــيئاً يغيــب عنــه .ابتســم الفتــى وهــو يراقــب كيــف يمســح فيتيــا بالمبــرد نتــوءاً عــن القــوس .قــرر
ّ

أخــذ مــا تبقــى مــن لحــم الغــزال المنشــوري إلــى البيــت ،وقامــوا بإعــداده للحفــظ بعــد تجفيفــه تحــت
أشــعة الشــمس ثــم تجميــده .فمـ ّـدوا حبـ ًـا بيــن الشــجرة التــي كان الغــراب األســحم واقفــاً عليهــا والبيــت
يمســه أحــد” لـ ّـوح نيكــوالي نيكواليفتــش بيديــه.
الشــتوي ،وعلّ قــوا عليــه ِقطــع اللحــم“ .دعــه معلَّ قــاً  ،لــن َّ

الزحافــة ،لكنهــم انشــغلوا بالغــزال.
كان
الصيــادون ينــوون منــذ النهــار جــر زوج مــن الجــذوع الجيــدة علــى ّ
ّ

الفخــاخ بطبقــة مــن الشــمع تحميهــا مــن أن يغطيهــا الجليــد فــي
بقــي فيتيــا فــي البيــت الشــتوي ليطلــي ِ
البــرد .وذهــب باقــي الرجــال إلــى الغابــة.

كان الدخــان يتصاعــد مــن المدخنــة كثيفــاً  .نظــر نيكــوالي نيكواليفتــش إليــه ،وقــال “إن الجــو غــداً ســيكون

دافئــاً  .هــذا وقــت مناســب لصيــد السـ ّـمور” ُّســر ديمــا بذلــك ،وبينمــا كان ماشــياً صــوب الحــرش ،التفــت
الغــراب األســحم يحلِّ ــق فــوق
عــدة مــرات إلــى الدخــان المتصاعــد مــن الموقــد ،ولمــا التفــت آخــر مـ ّـرة رأى ُ

تعجــب الفتــى مــن ثباتــه .كان العــم وأرتيوميتــش يبحثــان فــي التايغــا عــن جــذوع تالفــة ،وكان ديمــا
البيــتّ .

يبحــث باهتمــام عــن ديــدان .وســرعان مــا رأى الفتــى علــى شــجرة التنّ ــوب عصفــور قرزبيــل حقيقيــاً يجيــل

نظــره بقلــق ،ويمــد ســاقيه مثــل ببغــاء يســاعد بهمــا نفســه .كان يبحــث عــن أكــواز الصنوبــر .كمــا شــاهد
ديمــا الســنجاب الطائــر ،وهــو أصغــر حجمــاً مــن الســنجاب العــادي ،يقفــز مــن شــجرة إلــى أخــرى ،ويتحــول

خــال لحظــات قصيــرة إلــى طائــر حقيقــي .كان الجــو رائقــاً ورحيبــاً  .وبــدت الحيــاة واضحــة ومفهومــة .كان
الصيــادون للخــروج مــن البيــت الشــتوي عــدة مــرات لجلــب
ـكاال مختلفــة .اضطـ َّـر
ّ
الثلــج فــي الغابــة يتخــذ أشـ ً

يقطعــان األشــجار ،ويطلبــان مــن ديمــا تجريدهــا
الحطــب ،فتعــب ديمــا كثيــراً  .كان العــم وأرتيوميتــش ِّ
مــن أغصانهــا .لــم تكــن هــذه المهمــة صعبــة ،ولكــن األيــدي التــي لــم تألــف العمــل تتعــب ســريعاً  .كانــت

الريــاح تُ رغــي وتُ زبــد فــي ظلمــة الليــل خلــف النافــذة ،ال وجــود هنــا للكمبيوتــر ،وال للهاتــف ،وال ألصدقــاء
المدرســة ،ولكــن ديمــا لــم يعــرف الملــل.

الفصل الثالث
فــي الصبــاح سـ ّـخن نيكــوالي نيكواليفتــش علــى الموقــد مــا بقــي البارحــة مــن َحســاء البــورش .أكل
الصيــادون .فحــص نيكــوالي نيكواليفتــش اللحــم المجفــف .كان معلّ قــاً
ديمــا مــن دون شــهية ،خــرج
ّ

علــى الحبــل ،وصــل الجميــع معــاً إلــى طــرف الحــرش ،ثــم تفرقــوا .فــي هــذا اليــوم ،ذهــب ديمــا مــع عمــه
كصياديــن .قــال
إلــى الصيــد .ســار االثنــان عبــر التــال ،وعبــرا مرتفعــات الــوادي بخــوف .هنــا بــدأ عملهمــا
َ

نيكــوالي نيكواليفتــش“ ،يجــب البحــث عــن السـ ّـمور بيــن أشــجار األرز والتــوت البــري” .كان الثلــج يتكـ َّـس

ويصغــي منتظــراً صــوت سـ ّـمور فــي
تحــت الزالجــات ،وكان الكلــب تَ مغــا يكثــر مــن االبتعــاد عنهمــا جانبــاً ُ ،
ُ
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التايغــا .ولمــا انحنــى العــم علــى مجموعــة مــن الشــجيرات أدرك ديمــا علــى الفــور أنــه عثــر علــى السـ ّـمور
وهـ ِـرع نحــوه ،متشــوقاً لمشــاهدة عمليــة الصيــد ،ومعرفــة كل تفاصيلهــا“ .انظــر” نكــش العــم أثــر
أخيــراً ُ ،
حيــوان بالســكين ،فتالشــى األثــر رمـ ًـا ناصــع البيــاض“ .هــل فهمــت؟”“ ..نعــم” هــز ديمــا رأســه مرتابــاً “ .مــاذا

فهمــت؟” ضحــك العــم ســاخراً “ .إذا كنــت ســتفهم كل شــيء هكــذا ،ســتبقى بليــداً  .إن كنــت تخشــى أن
قطــب الفتــى ،وأحـ ّـس حتــى فــي البــرد .كان ديمــا يســتمع إلــى عمــه
ذكيــاً أبــداً ”ّ .
غبيــاً لــن تصبــح ّ
تبــدو ّ

ـدوى
باهتمــام شــديد ،فتبيــن لــه أن قــراءة آثــار الحيوانــات تشــبه قــدرة ســحرية .أحـ ّـس الكلــب بالفريســة ،فـ ّ

نباحــه فــي مــكان أمامهــم .كان نيكــوالي نيكواليفتــش فــي االنتظــار عندمــا ازداد النباحومــن دون كالم
أيضــاً انزلــق نيكــوالي نيكواليفتــش فــي اتجاهــه .كان ديمــا يندفــع علــى زلّ جتيــه بقــوة .ليتــه ال يخطــئ ،ال

الصيــادون نحــو شــجرة صنوبــر كان الكلــب ينبــح عليهــا .لــم يكــن الحيــوان ظاهــراً
عمــه .ركــض
ّ
يخيــب ظــن ِّ
ّ

بيــن أوراق الشــجرة ،فقــد اختبــأ .طــاف العــم حــول الجــذع ،باحثــاً عـ ّـم خلّ فــه مــن آثــار .فقــد كان بوســع
السـ ّـمور أن يحتــال علــى الكلــب ،فأرســل ديمــا إلــى الشــجرة ،إذ كان ينبغــي تحريــك السـ ّـمور مــن مكانــه.

يديــه ترتجفــان مــن االضطــراب ،فتنــاول فأســاً وقـ ّـش جــذع الشــجرة وراح يقرعــه بطــرف
أحــس الفتــى أن َ

الفــأس اآلخــر .وفجــأة انتعــش تَ مغــا ،وراح يطلــق نباحــاً حــاداً  .فتحــرك السـ ّـمور! لكــن العــم لــم يســتعجل
إطــاق النــار عليــه .وانتظــر إلــى أن يهــدأ السـ ّـمور فــي مــكان مرئــي .فلــو اســتعجل ،قــد يلحــق ضــرراً بالجلــد.

لــم يطمئـ ّـن السـ ّـمور .فتســلق الجــذع ،وقفــز إلــى الشــجرة المجــاورة .لقــد بــدأت مطــاردة مكشــوفة .قفــز
الصيــاد والكلــب عــن
إلــى شــجرة أخــرى فتطايــر الثلــج عــن أغصانهــا .ثــم عــاد يجــري مــن جديــد .ولــم يتراجــع
ّ
ـاال بيــن أنيــاب
مطاردتــه .كان السـ ّـمور يطيــل االســتعداد لقفزاتــه هــذه ،مــدركاً أنــه ،إذا مــا ســقط ،ســيقع حـ ً

الكلــب .وتابــع ديمــا حركاتــه بتوتــر ،كان نيكــوالي نيكواليفتــش هادئــاً  ،يعــرف أن الفريســة لــن تفلــت مــن
دوت طلقــة .أجفلــت المفاجــأة ديمــا.
يــده قفــز السـ ّـمور علــى جــذع يابــس ،وبــات مكشــوفاً تمامــاً  ،وفجــأة ّ

هــوى الحيــوان نحــو األرض كومــة مــن خــروق ،واقتــرب العــم راكضــاً  ،فدفــع الكلــب جانبــاً  ،والتقــط الحيــوان

الهامــد ،وعلّ قــه علــى حقيبــة الظهــر مســروراً بمهارتــه فــي الرمايــة .وقــف ديمــا فــي مكانــه ،ال يتحــرك،
متعجبــاً مــن أنــه ال يشــعر بالفــرح إطالقــاً  .فقــد شــاهد الصيــد أخيــراً  .إال أن البهجــة لســبب مــا لــم تــأت،
ّ

كل شــيء علــى مطــاردة ال غيــر أكيــد أن
كأنــه قــد ُخـ ِـدع .كأن شــيئاً آخــر كان ينبغــي أن يحــدث ،ثــم اقتصــر ُّ

الصيــادون قليـ ًـا ،وأضرمــوا
إحساســه ســيكون مختلفــاً عندمــا يقــوم هــو نفســه بصيــد الحيــوان .اســتراح
ّ
متجمدتيــن .وسـ ّـخن ديمــا قطعــة خبــز علــى النــار.
نــاراً  ،ألقــوا فيهــا علبتــي لحــم
ّ

نهــش اللحــم”
عــاد
الصيــادون إلــى البيــت الشــتوي صامتيــن .كان ديمــا يمشــي مكتئبــاً “ ،لقــد جــاء َمــن َ
ّ

اســتقبلهم ارتيوميتــش فــي المســاء علــى عتبــة البيــت .تعجــب نيكــوالي نيكواليفتــش“ .واضــح َمــن .إنــه
الغــراب األســحم .لقــد قلــت لكــم كان ينبغــي قتلُ ــه فــوراً !” .أصـ َّـر أرتيوميتــش .دخــل ديمــا البيــت ،فألقــى
ُ

ـاال علــى الســرير .فهــو لــم يعــرف هــذا التعــب .تنــاول ديمــا مــن خزانــة
حقيبتــه علــى األرض ،واســتلقى حـ ً
ُ
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صغيــرة كتابــاً قديمــاً  ،وبكســل راح يقلِّ ــب صفحاتــه الصفــراء .هـ ّـده التعــب نهائيــاً  .وغفــا هكــذا ،علــى كيــس
النــوم ،وفــي ثيابــه.

الفصل الرابع
الغــراب األســحم.
فــي الصبــاح ،نصــب نيكــوالي نيكواليفتــش ثــاث أنشــوطات فــي آن معــاً لإلطبــاق علــى ُ

بالفخــاخ .كان
إنــه فــخ ال ينجــو منــه حتــى الثعلــب .ذهــب ديمــا اليــوم برفقــة أرتيوميتــش كــي يتعلــم الصيــد ِ
ـاقيه
أحســها فــي سـ َ
الثلــج يهطــل كالقطــن المنــدوف .قطــع ديمــا مســافة أول كيلومتــر بصعوبــة كبيــرةّ ،
ألمــاً بعــد رحلــة الصيــد باألمــس ،بالتأكيــد لــن يشــكو ألرتيوميتــش.

فكّ ــر ديمــا منــذ زمــن طويــل بالعبــارات التــي سـ َـيحكي بهــا لكريســتينا عــن صعوبــات الصيــد ،ولكنــه لــم

يتوقــع أن تكــون كلماتــه علــى هــذا القــدر مــن الصــدق .كان ديمــا يخشــى أال تكــون مرافقــة أرتيوميتــش
بالفخــاخ مغامــرة حقيقيــة ،تنطــوي علــى كثيــر مــن
ممتعــة جــداّ  ،لكنــه أخطــأ .فقــد تبيــن لــه أن الصيــد ِ
األلغــاز والحيــل .وســرعان مــا جعلــه الشــغف بالصيــد ينســى التعــب نهائيــاً  .كان أرتيوميتــش يعلّ ــم ديمــا
قـ ّـص اآلثــار“ ،إذا نصبنــا فخــاً هنــا ازدادت فــرص نجاحنــا”.

انحنــى أرتيوميتــش ،وحفــر حفــرة صغيــرة تحــت أثــر اختــاره ،ونصــب فيــه الفــخ بعنايــة .تــرك الحبــل خارجــاً ،
وغطــى الحفــرة بالثلــج واألغصــان ،وربــط نهايــة الحبــل بغصــن يابــس ،مربطــاً للســمور ،تــوارى ديمــا خلــف
شــجرة ،وراقــب جميــع تفاصيــل نصــب الفــخ بإعجــاب .تقــدم الصيــادون إلــى األمــام نحــو مئــة متــر ،ونصبــوا

وغطــاه ،وسـ ّـواه بالــدرب ،ثــم رســم
ّ
فخــاً جديــداً  .اقتلــع أرتيوميتــش أثــر الحيــوان ونصــب الفــخ مكانــه،
ِبعصــاه أثــراً جديــداً  .حــاول ديمــا القيــام بالشــيء ذاتــه ،ولكنــه لــم يفلِ ــح .اقتنــع ديمــا مــن جديــد بــأن الصيــد

قطــب حاجبيــه وعبــس .وأكــد لنفســه أنــه ال يجــوز الضجــر ،وال بــد مــن التعلــم،
عمــل صعــب ودقيــق ،ثــم ّ

رغــم جميــع الصعوبــات ،كــم يلــزم مــن الوقــت لمراقبــة التايغــا ،والسـ ّـمور؟ جــال فــي خاطــره .يجــب أن

يحفــظ فــي ذاكرتــه مــا يفعلــه أرتيوميتــش ،ال أن يفكــر بســخافات .كان الثلــج قــد تســاقط عــن األغصــان،

الفخــاخ ،فأعــادا نصبهمــا .بعدهــا فحصــا فخيــن آخريــن ،لــم يصطــادا شــيئاً  .هــز ديمــا
وغطــى اثنيــن مــن ِ
ّ
متعجبــا بــأي ســهولة يجــد أرتيوميتــش الطريــق الصحيــح فــي الغابــة .عندمــا عــاد الصيــادان إلــى باحــة
رأســه
ّ

البيــت ،لــم يكــن الفتــى يفكّ ــر إال باالســتلقاء علــى الســرير بأســرع وقــت .فقــد تعــب كثيــراً  ،إال أن تعبــه لــم
وخ ِّيــل لــه أن ِرجليــه قــد تورمتــاَّ .أول مــا قــام بــه أرتيوميتــش هــو فحــص
يكــن نابضــاً  ،بــل عميقــاً ومديــداً ُ .

اللحــم المعلّ ــق علــى الحبــل .لقــد فعلــت أنشــوطات نيكــوالي نيكواليفتــش فعلهــا .فتطايــرت المالقــط،
الغــراب األســحم.
وســقطت األوتــاد .وجــاء مــن نقــر اللحــم ،واختفــت منــه تمامــاً قطعــة صغيــرة طــار بهــا ُ
تبــادل أرتيوميتــش وديمــا نظــرة ســريعة.
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الحســاء ،وفيتيــا وأرتيوميتــش يقومــان بســلخ
فــي المســاء خيــم الهــدوء علــى البيــت .كان العــم يطبــخ َ

الجلــد عــن ثالثــة ســمامير ،اثنــان منهــا قتلهمــا نيكــوالي نيكواليفتــش الــذي لــم يعبــر عــن ســروره بذلــك.
بالغــراب األســحم ،هــذا الطائــر البســيط مــن طيــور التايغــا الــذي جعلــه موضــع ســخرية.
فقــد كان يفكــر ُ
الغــراب األســحم ليــس بســيطاً  ،فــي الغــداة ذهــب ديمــا مــع فيتيــا إلــى الصيــد .لــم يكــن يجــد
هــذا يعنــي أن ُ
الفخــاخ بطريقــة واحــدة ،ليــس فيهــا ذكاءُ .يكثــر االســتراحات والتدخيــن،
متعــة فــي صحبتــه .فهــو ينصــب ِ

الغــراب األســحم لحــم الغــزال المنشــوري مــرة
وال يشــرح شــيئاً تقريبــاً  .وإذا تكلّ ــم ،قــال أشــياء فارغــة .نهــش ُ
أخــرى ،األمــر الــذي أثــار قلــق الصياديــن ،وقبــل كل شــيء قلـ َـق نيكــوالي نيكواليفتــش .قبــل النــوم توصلــوا
عمــه منعــه.
إلــى قــرار يقضــي بــأن يتــول فيتيــا الحراســة ،فلــم يعتــرض .كان ديمــا يرغــب بالبقــاء معــه ،إال أن ّ

الفصل الخامس
فــي الصبــاح أشــعل الصيــادون النــار فــي الموقــد بصعوبــة ،عنــد الــوداع طلــب نيكــوالي نيكواليفتــش
مــن فيتيــا عــدم التدخيــن ،قائـ ًـا بــأن رائحــة التبــغ تخيــف الطائــر ،لــم يزعجــه إطالقــاً أنــه مجبـ ٌـر علــى أال

يذهــب إلــى الصيــد .لكــن مــا يحزنــه هــو طلــب أرتيوميتــش منــه أال يبقــى جالســاً مــن دون عمــل .ذهــب
الصيــادون مــن دون وداع .ونظــر ديمــا إلــى المنــزل ،وانتابــه قلــق غريــب ،فأنصــت إليــه وأدرك فــوراً أنــه
ّ

يتمنــى للغــراب النجــاح .كانــت هــذه ثانيــة مــرة يذهــب فيهــا الفتــى مــع الكلــب إلــى الصيــد .مضــى ديمــا
عمــه بعيــداً فــي أعمــاق التايغــاً  ،لكنــه كان يرجــع بأفــكاره الإراديــاً إلــى البيــت الشــتوي ،ويتأســف
مــع ِّ

عمــه عــن عــادات الــكالب.
لعــدم تمكنــه مــن البقــاء مــع فيتيــا .لــم يتمكنــا مــن اقتفــاء أثــر السـ ّـمور،
فحدثــه ُّ
ّ
بالغــراب
وشــرح لــه طريقــة تربيــة الــكالب الســلوقية .شــغف العــم بآثــار السـ ّـمور ،أمــا ديمــا فقــد راح يفكــر ُ

األســحم ثانيــة .كيــف حالــه هنــاك؟ هــل أصابــه الخــردق ،أم أنــه يطيــر إلــى البيــت الشــتوي فقــط؟ وقــف
فيتيــا بجــوار النافــذة فــي الســاعة األولــى مــن الكميــن ،وكان يحمــل بيديــه بندقيــة نيكــوالي نيكواليفتــش

المحشــوة واالحتياطيــة ينظــر إلــى اللحــم المعلــق عــل الحبــل ،وهــو علــى أهبــة االســتعداد إلطــاق النــار
الغــراب األســحم ،تواصــل االنتظــار .فقــد تعلــم مــن عملــه حارســاً أن يجلــس
ـأت ُ
بيــن الفينــة واألخــرى .لــم يـ ِ
طويـ ًـا ال يتزحــزح مــن مكانــه ،فكّ ــر فيتيــا بديمــا .كان الفتــى يحظــى بإعجابــه .فهــو أيضــاً كان فتـ ّـى مثلــه
الغــراب األســحم إلــى اللحــم .خــرج فيتيــا مــن الــدار بعــد أن
ـوال ،وأحمــق .لــم يعــد ُ
ذات يــوم ،يافعــاً َ ،
وعجـ ً

الغــراب األســحم علــى النــاس .يســتحق
شــاهد أرتيوميتــش .كان ديمــا يبتســم وقــت العشــاء .كيــف يحتــال ُ
الثنــاء .لــم يكــن العــم راضيــاً علــى هــذا اليــوم .ال هــو تمكّ ــن مــن صيــد سـ ّـمور ،وابــن أخيــه أضجــره بحماقتــه.

الغــراب األســحم .وعبثــاً أبقــوا فيتيــا فــي البيــت ،كان ضــوء الفانــوس يخفــق،
بــل ومــرة أخــرى ســخر منــه ُ
ويحــرك فــراء الحيوانــات المقتولــة.
الفصل السادس
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هبــت عاصفــة ثلجيــة فــي الغــداة ،فقــد ثــارت ثائــرة التايغا برياح محملة بالثلوج .وبلغ البرد ،النافذ عبر الباب
المفتــوح قليـ ًـا ،درجـ ًـة جعلــت حتــى الكلــب يفضــل االختبــاء عنــد الموقــد .وقــف نيكــوالي نيكواليفتــش
علــى العتبــة ،فــي هــذا البــرد ال يخــرج مــن جحــره سـ ّـمور وال ســنجاب .تنهــد نيكــوالي نيكواليفتــش مــدركاً

أنــه ال خــروج اليــوم إلــى الصيــد ،فأوصــد البــاب .ومــن جديــد ترامــت هسهســة األخشــاب المشــتعلة فــي
ـتعجال ليربــط صيــده األول بحقيبــة ظهــره بأســرع
عمــه .كان مسـ
الموقــد .لــم يكــن ديمــا أقــل كــدراً مــن ّ
ً
وقــت .فقــد كان مــن الغبــاء أن يسـ ّـمي نفســه صيــاداً ويرجــع إلــى المدينــة ،مــن دون أن يــرى الــدم علــى

يديــه .جلــس الفتــى أمــام النافــذة ،وفــي رأســه تــدور هــذه األفــكار ،وهــو بالــكاد يصغــي إلــى مــا كان يحكيــه

أرتيوميتــش عــن الصياديــن الذيــن ترغمهــم العواصــف الثلجيــة أحيانــاً فــي منطقــة تشــوكوتكا علــى البقــاء
محبوســين أســبوعين ،ولكــي ال يســمح نيكــوالي نيكواليفتــش البــن أخيــه بالتراخــي ،كان يحدثــه عــن صيــد
ـاال تقريبــاً إلــى مــا يســمعه .هــدأت العاصفــة
السـ ّـمور .فــكان ديمــا يومــئ برأســه موافقــاً  ،ولكنــه ال يلقــي بـ ً

بحلــول الظــام ،لــم يكــن الصبــاح قــد أشــرق بعــد ،عندمــا انســل فيتيــا وأرتيوميتــش مــن البيــت الشــتوي،
الفخــاخ المنصوبــة ،فقــد تكــون العاصفــة
وذهبــا إلــى الصيــد .كان ال بــد مــن اإلســراع بالكشــف علــى ِ
غطتهــا بكثبــان الثلــج ،بعــد مضـ ِّـي نصــف ســاعة خــرج نيكــوالي نيكواليفتــش ،وديمــا ،والكلــب مــن البيــت.

كان الجــو صافيــاً  ،يمــأ النفــس بهجــة .ألقــى العــم نظــرة إلــى لحــم الغــزال المنشــور ،وقــال إنــه مــا يــزال فــي

حاجــة ألشــعة الشــمس نحــو يوميــن آخريــن .كان نيكــوالي نيكواليفتــش سـ ّـي َد التايغــا هنــا ،حتــى إنــه لــم

الغــراب األســحم.
يخطــر علــى بالــه إطالقــاً أن ينازعــه علــى ســلطته هــذه أي كان ،ال الــدب وال الذئــب ،وال ُ
الغــراب األســحم مــرة أخــرى ،وتمنّ ــى
شــعر ديمــا بأنــه غـ ٍـاز يجــوب الغابــات كان الفتــى يأمــل أن يعــود ُ

كل أفــكاره مشــغولة بالصيــد ،بضــرورة
لــه التوفيــق ،لكنــه نسـ َـيه مــا إن وجــد نفســه فــي الغابــة .اآلن ُّ
تســديد الطلقــة األولــى بدقــة لكــي ال تتلــف جلــد السـ ّـمور .وفجــأة زمجــرت ريــاح الشــتاء عاتيــة ،فجعلــت

األشــجار تنحنــي وتتصـ ّـدع بصخــب .باألمــس تراكمــت ثلــوج كثيــرة ،راح الكلــب تمغــا يشـ ّـقها بحــذر ،بينمــا

كانــت آثــار الحيوانــات ظاهــرة ،وكلهــا حديثــة العهــد .فقــد اســتعجلت الثعالــب والســناجب والســمامير كــي
تعـ ِّـوض مــا فاتهــا للحصــول علــى طعــام .علــى بعــد خمســة كيلومتــرات مــن البيــت الشــتوي أصــاب العـ ُّـم
سـ ّـموراً منفوشــاً  ،أســود اللــون ،لــم يلجــأ إلــى الهــرب ،بــات ديمــا أكثــر هــدوءاً وهــو ينظــر إلــى جثــة الطريــدة

عمــه .داهمــه القلــق عندمــا انحنــى نيكــوالي نيكواليفتــش وقت
تتمايــل علــى حقيبــة الظهــر التــي يحملهــا ُّ

الظهيــرة علــى الثلــج وقــال“ :هــذا لــك” .أخــذ الكلــب يقتفــي األثــر ،يتبعــه ديما مســرعاً  ،وهــو مضطرب .كان

ـأي شــيء .سأســاعدك فــي حصــره وتحريكــه ،ومــا عليــك إال التســديد جيــداً  .تذكــر
السـ ّـمور قريبــاً “ .ال تفكّ ــر بـ ِّ

العلَ ــب” .قــال العــم أشــياء أخــرى ،ولكــن ديمــا لــم يســمعها ،ولــم يفهمهــا .اندفــع الكلــب
تســديدك علــى ُ

ـدال مــن أن يتوجــه
إلــى األمــام .وثــب السـ ّـمور علــى الشــجرة كــي يختفــي عــن أنظــار مطارديــه .ولكنــه ،بـ ً

تفحــص نيكــوالي نيكواليفتش
مباشــرة إلــى قمتهــا ،أســرع الركــض علــى الجــذع بحركــة لولبيــة .ثــم اختفــىّ .
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آثــار الحيــوان ،فيمــا كان ديمــا يشـ ّـد علــى البندقيــة بيديــه ،وينتظــر .كان يأمــل أن يكــون السـ ّـمور قــد تمكــن

ـف الذ بــه السـ ّـمور واختبــأ فيــه .أخــرج العــم قطعــة مــن خرقــة
مــن الهــرب .كان فــي جــذع الشــجرة تجويـ ٌ

ناشــفة ،وتنــاول الفــأس .دق بهــا الجــذع .وبعــدة ضربــات أحــدث فجــوة مســننة “اســتعد” قــال العــم .لــم
تحســباً لــكل شــيء ،رفــع البندقيــة .خــف االضطــراب ،وأدرك ديمــا
ـتعد .لكنــهّ ،
يعــرف ديمــا ألي شــيء يسـ ّ

اآلن تســارع تنفســه ،وبهــذه القــوة حتــى كاد أن يختنــق .وقــف علــى رجليــه بثبــات .ثــم رمــى القفــاز مــن يــده

فأحســت َسـ ّـبابته ببــرودة الزنــاد .لقــد كان جاهــزاً  .أشــعل نيكــوالي
اليمنــى ،وكان تحتــه قفــاز قطنــي رقيــق،
ّ

ويخففهــا تــارة أخــرى .وأخيــراً  ،تصاعــد الدخــان ،فدفــع بــه عبــر
ّ
نيكواليفتــش النــار فــي الخرقــةُ ،يزْ كيهــا تــارة،

التجويــف ،وأنصــت .كان ديمــا ينظــر بثبــات أوجــع عينيــه .فقــد تعبــت يــداه مــن حمــل البندقيــة.

تصاعــد الدخــان مــن الشــجرة .اســتمتع ديمــا بهــذا المنظــر ،ولكــن صيحة عالية جعلته يرتعــد فوراً “ :انصرف”

دعــه يهــدأ” .اهتــاج
أشــار العــم إلــى مــكان مــا فــي األعلــى“ .انتظـ ْـر” أمــره العــم“ .ال تطلِ ــق قبــل اآلوانْ .
الصيــادان .كان الفتــى يتابــع بصمــت وتركيــز كل حركــة
تَ مغــا فــي مكانــه ،واندفــع يطــارد السـ ّـمور ،فتبعــه
ّ

مــن حــركات السـ ّـمور .زال القلــق ،وحـ ّـل محلــه شــغف الصيــد .وأحــس ديمــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى بأنــه

الصيــادون مــا
قــوي وناضــج .ومــع هــذا السـ ّـمور الفتــي كان عليــه أن يقتــل طفولتــه ونقــاط ضعفــه .قطــع
ّ

ال يقــل عــن ثالثمئــة متــر فــي مطاردتهــم السـ ّـمور .وتأكــد نيكــوالي نيكواليفتــش منــذ النظــرة األولــى

بــأن هــذا الحيــوان لــم يكمــل عامــه األول بعــد .كان ممكنــاً أن يطلقــوه كــي ال ينشــغلوا بــه عــن الســمامير

األكثــر قيمــة ،ولكــن نيكــوالي نيكواليفتــش كان يهتــم بابــن أخيــه .كان يعــرف أنــه بحاجــة إلــى الطريــدة
األولــى .تعــب الحيــوان ،ويئــس .وحيــن بلــغ جــذع الشــجرة الضخــم قـ َّـرر االختبــاء ،فالتصــق بالقشــرة الســوداء

وجمــد .نظــر ديمــا طويـ ًـا إلــى فــوق ،كان السـ ّـمور األســود ،يختبــئ ظاهــراً للعيــان .إنــه هــدف مثالــي.
طغــت موجــة القلــق ،لــم يتسـ َّـن لديمــا أن يحســب حركاتــه ،فقــد كان الجســد يعمــل بصــورة مســتقلة .إنــه

لــم يلحــظ كيــف رفــع البندقيــة ،وأســند كعبهــا إلــى كتفــه ،لقــد أدرك ديمــا أنــه يســدد علــى رأس السـ ّـمور،

ولــم يبـ َـق لــه إال أن يطلــق النــار“ .هيــا أطلــق النــار” .فــال نيكــوالي نيكواليفتــش وهــو يكــزّ علــى أســنانه.
دوت
ضغــط ديمــا علــى الزنــاد .ولكنــه قبــل ذلــك بأجــزاء مــن الثانيــة أزاح ُشــعيرة التســديد إلــى اليســارّ .

دوت طلقــة ثانيــة .دعــم العــم
الطلقــة .فانتفــض السـ ّـمور .وراح يجــري إلــى أعلــى الشــجرة .أخطــأ الهــدفّ .

ابــن أخيــه .وفــي الحــال انفصــل السـ ّـمور عــن قشــر الشــجرة وهــوى إلــى األســفل .وقــف ديما صامتــاً  .كادت

البندقيــة تســقط مــن يــده .لقــد أدرك أنــه أخطــأ الهــدف قصــداً  .وعبثــاً حــاول إقنــاع نفســه بــأن الســبب هــو
أن يــده ارتجفــت .هــو َمــن أفســد كل شــيء .أبعــد الطلقــة عــن الهــدف .ولكــن لمــاذا؟ وانهمــرت دموعــه

نتيجــة انزعاجــه واحتقــار نفســه“ .ولمــاذا؟” َّردد ديمــا بإلحــاح ،ولــم يجــد جوابــاً  .دعــا العــم ديمــا إليــه“ .أنــت
أخـ َـرق .يمكــن إصابــة هــدف كهــذا والعينــان مغمضتــان ،أمــا أنــت فعملــت مســخرة”“ .هــو ال يعلــم بعــد

أنــي فعلــت ذلــك قصــداً !” لــم يســتطع الفتــى التخلّ ــص مــن اليــأس وفقــدان األمــل فــي عينَ ــي السـ ّـمور.
ُ
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يتجمــد كل شــيء .ســلخ
فلــم يبــق هنــاك أفــكار وال مشــاعر .وانقلــب كل ذلــك فراغــاً أبيــض .تمنّ ــى لــو
ّ

العــم الجلــد كلــه ،وبعنايــة سـ ّـوى فــروه .ثــم ألقــى الجثــة العاريــة علــى الثلــج .رأى نيكــوالي نيكواليفتــش
حــال ابــن أخيــه ،وظـ ّـن أنهــا ليســت ســوى خيبــة ناتجــة عــن فشــله بإصابــة السـ ّـمور .ورغبـ ًـة منــه بتشــجيعه،

كل هــذا الزعــل؟ الجميــع يخطئــون الهــدف ذات مـ ّـرة .وهــذا فــي عمــرك
طبطــب علــى ظهــره“ :لمــاذا ّ
ليــس بعــار كبيــر”.

الفصل السابع
الغــراب األســحم قــد نقــر مــا شــاء مــن اللحــم المعلــق فــي
الصيــادون إلــى البيــت الشــتوي ،فوجــدوا أن ُ
عــاد
ّ

وتفحصــوا محتاريــن مــا خلّ فــه منقــاره مــن آثار.
الهــواء .وضعــوا ِحلهــم عنــد البــاب،
ّ

صياديــن” قــال فــي سـ ّـره.
راح نيكــوالي نيكواليفتــش يشــتم ،وســارع إلــى البيــت نحــو الموقــد“ .يــا لهــم مــن ّ
ال يســتطيعون قتــل طائــر .شــيء ســخيف .ال مثيــل لهــذا مــن قبـ ُـل أبــداً ” .لــم ُيبـ ْـح بأفــكاره ،طبعــاً  ،وعمومــاً
كان قليــل الــكالم هــذا المســاء .كان ابــن أخيــه صامتــاً أيضــاً .

نظــر أرتيوميتــش مــن النافــذة إلــى جثــة الطائــر التــي يصعــب رؤيتهــا فــي الظــام .حيــن كان نيكــوالي

ـال ،رفــع نيكــوالي
نيكواليفتــش عائــداً إلــى البيــت الشــتوي اليــوم ،رأى غرابــاً أسـ َ
ـود علــى غصــن عـ ٍ

عمــداً كــي يحـ ِّـذر الطائــر،
نيكواليفتــش البندقيــة .فخطــر لديمــا الــذي كان يســير خلفــه ،أن يحــرك الغصــن ْ

إال أنــه لــم ُيفلِ ــح فــي ذلــك .فقــد كان يتألــم كثيــراً  ،مصدومــاً بــأن خطــأه فــي التســديد هــو مــا أدى إلــى

دوت طلقــة ،وقبــل أن يخمــد صداهــا ســقط الطائــر علــى الكثبــان الثلجيــة .مـ َّـد العـ ّـم
ســلخ السـ ّـمور حيــاً ّ .

ـاال“ :ال،
ّ
الغــراب األســحم
يــده ،ورفــع ُ
الملطــخ بالــدم مــن جناحــه“ .هــل هــو غرابنــا؟” ســأله ،وأجــاب حـ ً
ـث الخــوف والرعــب .كان ديمــا يفكــر
ذاك أكبــر حجمــاً  ،أمــا هــذا فلــم يــزل صغيــراً ” .علّ قــوه علــى حبــل لِ َبـ ِّ

بالغــراب األســحم .يتذكــر نقــاط ضعفــه فــي الصيــد ،وجثــة الســمور الملطخــة بالدمــاء .ثــم غــرق بأفــكاره
ُ
مســد
عــن المدرســة ووالديــه .نهــض ديمــا مــن الســرير ،واقتــرب مــن جلــود السـ ّـمور المنشــورة علــى الحبــلّ .
الفــراء“ .هــا هــي طريــدة الرجــل الحقيقــي” لــم يشــعر بغيــر النفــور .أحـ َّـس ،وهــو يائــس ،عميـ ُـق الحقــد علــى

ووجهــه إلــى الجــدار ،وتظاهــر
نفســه ،بأنــه ســينفجر بالبــكاء ثانيــة ،فعــاد مســرعاً إلــى الســرير .اســتلقى
ُ
تنفــس الفتــى حائــراً “ال يجــوز ســلب الحيــاة مــن كائــن ،إذ يــا لــه مــن حــظ ســعيد أن تولَ ــد .أن تشــعر،
بالنــومّ .

ـزوة حرمــان أحــد مــن هــذا الحــظ ،فالقتيــل لــن يعــود إلــى الحيــاة أبــداً ”ُ .خ ِّيــل لديمــا أن هــذا
وتفكِّ ــر .ال يجــوز لنـ ٍ

بالضبــط مــا كانــت تقولــه أمــه ،ولكــن قــد تكــون هــذه أفــكاره هــو .هــذا مــا لــم يكــن متأكــداً منــه .تمنــى لــو
الصياديــن
يتكلــم مــع أحــد .فــوراً  .اآلن .ولكــن لــم يكــن هنــاك أحــد يتكلــم معــه .وهيهــات أن يرغــب أحــد مــن
ّ
تنهــد ديمــا ثانيــة .كان يشــعر بالوحــدة .ولكــن عذاباتــه ســكنت .وأحــس أن بوســعه
بمناقشــة هــذه األشــياءّ .

اآلن أن ينــام .ســرعان مــا أنهــى نيكــوالي نيكواليفتــش حديــث الصياديــن ،وأطفــأ الســراج ،وقــال إن فيتيــا
ُ
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الغــراب.
ســيعود غــداً إلــى مراقبــة ُ
الفصل الثامن
الصيــادون مــرة أخــرى كيــف يجــب علــى فيتيــا أن يجلــس بهــدوء
الصيــادون يســتعدون للخــروج .ناقــش
كان
ّ
ّ

الغــراب األســحم ويطلــق عليــه النــار .كانــوا يتكلمــون وهــم يبتســمون .وكانــت
كامــل ،وكيــف يترقــب ُ
المواجهــة مــع الطائــر تسـ ً
ـلية للجميــع عنــد يقظــة الصبــاح.

كانــت الغابــة خاليــة ،كمــا مــن قبـ ُـل :ليــس فيهــا طيــور ،وال وحــوش .تابــع ديمــا التزلــج خلــف أرتيوميتــش،
وهــو يــرى اآلن كل شــجرة وحشــاً  .فهــذا لــه ذيــل منقــوش مــن أشــجار التنّ ــوب ،دعــا أرتيوميتــش إليــه ديمــا.
البـ ٌـد فــي عشــه .يســهل اصطيــاده
فقــد عثــر الصيــاد علــى درب للســناجب“ .الجــو بــارد اآلن ،والســنجاب ِ

ـرو
جيــد أيضــاً  .ألــم تـ َـر َّ
هنــاك” .ضحــك الصيــاد ســاخراً “ .ومــا حاجتنــا إلــى الســنجاب؟”“ ...فــراؤه ِّ
قبعــات مــن فـ ِ
القبعــة التــي كانــت تســيل دمــاً علــى رأس كريســتينا .طــاف أرتيوميتــش
الســنجاب؟” ارتجــف ديمــا ،إذ تذكّ ــر ّ

الصيــادان بمحــاذاة األثــر .انتقــل أرتيوميتــش فجــأة
حــول الشــجرة علــى مهــل ،ثــم توقــف ونــادى ديمــا .ســار
ّ

إلــى الشــجرة التاليــة ،أمــا ديمــا فقــد أســرع الســير وراء الصيــاد .كان ينتظــر توضيحــات ،ولكــن أرتيوميتــش
الذ بالصمــت .ولمــا انتقــل إلــى الشــجرة الثالثــة ،فعــل الفتــى كل مــا طلبــه الصيــاد منــه ،فتســلل إلــى
ودق بقبضتــه علــى قشــرها .ولــم يعقــب ذلــك إطــاق نــار .عثــر علــى غصــن قــوي ،ودق
شــجرة الصنوبــرّ .
بــه علــى الجــذع .رمــى أعلــى الشــجرة بعـ ّـدة كــرات مــن الثلــج .ال جــدوى .ظلّ ــت البندقيــة صامتــة .قــرر

أرتيوميتــش أن الســنجاب الــذي يطاردانــه كان فــي غايــة الــذكاء .فقــد اختبــأ فــي عشــه ،استســلم الصيــاد،

ـزوداً بحبـ ٍـل يؤرجــح الحيــوان عاليــاً فــي الهــواء .أســرع أرتيوميتــش
ونصــب لــه بالقــرب مــن الشــجرة فخــاً مـ ّ

بالذهــاب لتفحــص المصائــد القديمــة .فقــد كان منزعجــاً مــن إضاعــة مــا يقــارب ســاعة مــن النهــار بســبب
وتبعــه ديمــا علــى زلّ جتــه ،ســالكَ ين طريــق المجــيء .ووصــا إلــى درب الســناجب الســفلي
ســنجابٍ تافــهِ .

طمعــاً بالطريــدة .فانحنــى ديمــا ليــرى اآلثــار ،عندمــا انهــار شــيء خلفــه ،وأصــدر
الــذي جــاءا منــه قبــل قليــل َ

صوتــاً يشــبه الصريــر أو الحفيــف لــم يخمــد .صــاح أرتيوميتــش“ .إنــه الســنجاب! لقــد قلــت لــك إنــه أحمــق!

عجــل ،وهــو يســرع
هــو اآلن شــبعان ،لكنــه طمــع بأكــواز ،وهــي بجــوار العــش” .كل هــذا قالــه الصيــاد علــى َ
نحــو الفــخ .ونطــق كالمــاً آخــر لــم يفهمــه ديمــا ،وهــو يتبعــه مســرعاً  .خفــق قلبــه ورأى الســنجاب ،وقــد

أطبــق الفــخ علــى رجلــه ،يتأرجــح علــى الحبــل فــي الهــواء ،يزعــق غاضبــاً  ،مثــل حصــان هائــج ضئيــل الحجــم.
ـرف جفونــه .حبســت التايغــا
تجمــدت عينــا ديمــا ،وأدرك لمــاذا ينظــر فــا يســتطيع التحكــم بهمــا ،وال تـ ّ
ّ

الصي َاديــن
أنفاســها ،وراحــت تراقــب الســنجاب العالــق فــي الفــخ صامتــة وعميــاء .وقــع نظــر الســنجاب علــى
ّ
فشــرع يتحــرك بأقصــى درجــات الجنــون .خمــد الســنجاب ،ثــم ارتفــع صراخــاً  ،ليحجــب زعيــق هــذا الســنجاب،
األول” .قــال أرتيوميتــش ،وهــو بالقــرب
ويمزّ قــه بصوتــه“ .مــاذا تنتظــر؟ ْاقــض عليــه! ســيكون صيـ َـدك ّ
ُ
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منــه ،لكــن ديمــا لــم يـ َـره .لــم يكــن يقــوى علــى االلتفــات .لقــد غــدت رقبتــه مــن جليــد“ .خــذ عصــا واقــض

عليــه” .راح الفتــى يبحــث عــن العصــا التــي كان يــدق بهــا الشــجرة قبــل قليــل .لــم يجدهــا .فاغتــاظ .وجــد
العصــا ،ورفعهــا .ظــن أن يــده ضعيفــة ،متــرددة فــي رفعهــا .اقتــرب ديمــا مــن حبــل الفــخ ..ضربــه ديمــا،
وعــاد إلــى الزعيــق بصــوت أقــوى .عـ َّـض ديمــا علــى شــفتيه حتــى ســال الــدم ،ودموعــه تنهمــر ،راح يقفــز
فــي مكانــه .تلـ ّـوى وتقـ ّـوس مــن رأســه حتــى قدميــه .كمــن وقــع فــي فــخ صياديــن وهــو اآلن يصــارع لنيــل

حريتــه .وانتفــض عندمــا هبــط الســنجاب فجــأة نحــو وجهــه .كان أرتيوميتــش هــو مــن رفــع الطــرف الغليــظ
مــن الحبــل ،علــى أمــل بــأن يهـ ّـون علــى الفتــى عملــه .وكاد أن يقتــرب مــن ديمــا ،ولكنــه رأى لحظتهــا أن

الســنجاب قــد تحــرر وطــار .لقــد حــزَّ الفــخ المتيــن رجلــه ،فتمكــن أخيــراً مــن قطعهــا بقفــزة قويــة ،وتخلــص
مــن الفــخ .ثــم ســقط علــى الثلــج ،فمــال جانبــاً وانطلــق .اندفــع الصيــاد فــي أعقابــه يتبــع آثــاره الملطخــة

بالــدم .ســاد الهــدوء .ســقط ديمــا علــى ركبتيــه .كان جســده يرتعــش كلــه .شــعر بفمــه يتقلّ ــص .تمنــى أن
أتوقــع هذا
يكــون فــي بيتــه .هكــذا ،برمشــة عيــن ،أن يجــد نفســه فــي غرفتــه ،وســط ضوضــاء المدينــة“ .لــم ّ

ـت تريــد أن تضربنــي أيضــاً !”
ـبعت الســنجاب ضربــاً  ،والشــجرة ،وكنـ َ
منــك!” عــاد أرتيوميتــش راضيــاً “ .لقــد أشـ َ

الفخــاخ اهتمامــاً  ،ولــم ينظــر إلــى
قهقــه الصيــاد .صمــت ديمــا الوقــت الباقــي مــن نهــار الصيــد .فلــم ِيعـ ِـر ِ
منهــكاً ،
آثــار السـ ّـمور .كان يســير بطيئــاً خلــف أرتيوميتــش ،ونــادراً مــا كان يلقــي نظــرة إلــى الســنجاب كان َ

ال يفكــر بشــيء ،وال يريــد إال أن ينتهــي هــذا النهــار بأســرع مــا يمكــن .فــي طريــق العــودة إلــى البيــت ،كان
ديمــا يــدرك اآلن أنــه لــن يمــارس الصيــد .لــن يقتــل حيوانــاً واحــداً  ،ولــن يتباهــى أمــام ساشــكا بدقــة التســديد
ـرة وبهــذا الهــدوء .كان أرتيوميتــش وديمــا
تعجــب مــن قبولــه هــذه الفكـ ِ
والرمــي .بــل ولــن ينظــر إليــهّ .

الغــراب األســحم إلــى
ـأت ُ
ّأول العائديــن .وكان فــي اســتقبالهما فيتيــا عنــد عتبــة البيــت .ومــرة أخــرى لــم يـ ِ

الكميــن.

الفصل التاسع
الصيــادون يلعبــون الــورق ،واســتلقى ديمــا علــى ســريره يســتمع إلــى أحاديثهــم مــن
فــي المســاء راح
ّ
الصياديــن ،وحكــى أرتيوميتــش للجميــع كيــف قضــى ديمــا علــى الســنجاب
دب المــرح بيــن
ّ
دون اهتمــامَّ ،

وهــو عالــق فــي الهــواء .حبــس الفتــى أنفاســه ،وكــزّ علــى أســنانه حتــى األلــم .كانــت كُ ُّل ضحكــة يطلقهــا
الغــراب األســحم مــن جديــد .لــم ينـ َـس فيتيــا أن
الصيــادون تكــوي قلبــه .ثــم عــادوا إلــى الحديــث عــن ُ

يحكــي لهــم عــن الضجــر فــي الكميــن ،أدار الفتــى وجهــه إلــى الجــدار ،وغطــس عميقــاً فــي كيــس النــوم.
ليتــه يغفــو ســريعاً  .وليتــه ينــام كل أيــام الصيــد الباقيــة.

تــرك ديمــا البندقيــة فــي البيــت للمــرة األولــى .كان يتزلــج بعيــداً عــن فيتيــا ،لــم يســأله عــن أي شــيء .ولــم
للطعــوم .أدرك ديمــا فجــأة ،أنــه فــي الماضــي كان يفكــر بالصيــد وهــو لــم يـ َـر
للفخــاخ وال ُّ
ـول اهتمامــاً ِ
يـ ِ
ُ
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الصيــادان بعيــداً فــي الغابــة ،بخــاف مــا يريــدان .إلــى حيــث األشــجار
ينتبــه إليهــا .ذهــب
ّ
الغابــة إطالقــاً  ،ولــم ِ

متقاربــة يصعــب المــرور بيــن جذوعهــا ،روى فيتيــا وقــت الغــداء شــيئاً عــن الصيــد ،لكــن ديمــا لــم يســتمع

الغــراب
إليــه .عــادوا إلــى البيــت قبيــل المســاء ،وبالــكاد أمســك ديمــا عــن إطــاق صيحــة الفــرح .لقــد جــاء ُ
األســحم مــن جديــد وأشــبع اللحــم نقــراً  .لــم يشــاطر الفتــى أحـ ٌـد ســعادته .عــاد أرتيوميتــش خــاوي الوفــاض.

كســارة البنــدق .وعــاد فيتيــا أيضــاً بيديــن فارغتيــن،
فالسـ ّـمور الوحيــد الــذي وقــع فــي فخــه أتلفتــه الطيــور ّ

الغــراب األســحم،
الممزقــة .وقــت العشــاء دار الحديــث حــول ُ
ّ
أمــا العــم فقــد جــاء ومعــه جثــة السـ ّـمور

بالغــراب األســحم .فــي
الصيــادون علــى أن يبقــى أرتيوميتــش فــي البيــت غــداً  .كان ديمــا يفكــر ُ
واتفــق
ّ

الصبــاح وضــع نيكــوالي نيكواليفتــش بعــض الحطــب فــي الموقــد ،وطلــب مــن أرتيوميتــش أال يضيــف
المزيــد ،علــى األقــل حتــى الغــداء ،كــي ال يكــون الدخــان أكثــر مــن المعتــاد .واقتــرح عليــه أيضــاً  ،تفاديــاً

عمــه .كان اآلن ال
للضجيــج ،أال يتجــاوز العتبــة .قــال ديمــا إنــه ســيذهب مــرة أخــرى مــع فيتيــا ،فلــم يعتــرض ُّ

يكلّ ــم ابــن أخيــه تقريبــاً  .فــا يعلِّ مــه الصيــد ،وال يطلــب منــه أن ينظــف البنــادق .لقــد أحــس بمــا طــرأ علــى

تنهــد فيتيــا“ .ومــاذا ،هــل علينــا اآلن أن
تقبلــه .عــاد
الصيــادون“ .شــيء غريــب” ّ
ّ
تغيــر ،ســرعان مــا ّ
ديمــا مــن ّ

نحــرس هــذا اللحــم كل يــوم؟” ســأل أرتيوميتــش.
الفصل العاشر

كان أرتيوميتــش ينكــش أظافــره القــذرة بعــود رفيــع .مــا هــي الخطــة؟ “شــيء بســيط” ضحــك نيكــوالي
الغــراب األســحم أنــه أذكــى منّ ــا .ونحــن ســنثبت لــه العكــس.
نيكواليفتــش خفيــة“ .يظــن ُ
قبل النوم صنعوا دمية بهيئة صياد ،وفكروا بتثبيت زالجات على الفزاعة.
مــرة أخــرى ذهــب ديمــا مــع فيتيــا ،كأنمــا تلقائيــاً  ،مــن دون كالم .سـ َّـره ذلــك ،إذ كان يخشــى أن يرغمــه
لعمــه أن تخيــب طلقاتــه ،وانزلــق
عمــه علــى إطــاق النــار ،وكيفمــا كان الحــال ،فــإن ديمــا كان يتمنّ ــى ِّ
ُّ

مســرعاً يتبــع فيتيــا .مــرة أخــرى عــاد ديمــا إلــى البيــت الشــتوي معكّ ــر المــزاج ،إنمــا كان ينتظــره هنــاك خبــر
فالغــراب األســحم لــم يــأت.
ُ
مفـ ِـرح،

الفصل الحادي عشر
الفخــاخ
كان البقــاء فــي البيــت الشــتوي كريهــاً  .نظــر ديمــا بنفــور إلــى جلــود السـ ّـمور ،وإلــى البنــادق ،وإلــى ِ

الصياديــن أنفســهم.
والمهيــأة للصيــد غــداً  .وبنفــور ال يقـ ّـل عنــه نظــر إلــى
المنظفــة
َّ
ّ
ّ

وباســتغراب تذكــر مــدى ســعادته بالوصــول إلــى هنــا قبــل أســبوعين .فلــم يســبق لــه أبــداً أن يعيــش
تغيــرات علــى هــذه الدرجــة فــي مشــاعره .أمســى البيــت الشــتوي للفتــى شــرنقة كان يجــب أن يعــود كان
ُ
الغراب األسحم |

15

يجــب أن يعــود منهــا فراشــة ،إنســاناً ُخلِ ــق مــن جديــد .هكــذا ُخيــل لــه ،علــى األقــل .لــم يكــن يعــرف بعـ ُـد مــا

هــي األفــكار التــي تنتظــره فــي العالــم الجديــد ،لكنــه تصــور برعــب أن هــذا كلــه أمكــن أال يحــدث ،لــو أنــه
عمــه لــم يقـ ِّـرر أن يأخــذه إلــى التايغــا ...لقــد تحقــق هــذا التحــول
مــرض ،لــو أن َّأمــه كانــت أكثــر إصــراراً  ،لــو أن َّ

بعســر ،وأجبــره علــى االنتظــار ،ولكــن ديمــا كان موافقــاً علــى مزيــد مــن العــذاب فــي ســبيل أن يكتمــل
هــذا التحــول حتــى النهايــة ،أمـ ِـس كان يريــد العــودة إلــى البيــت بكبســة ّزرّ ،أمــا اآلن فقــد اعتــزم العيــش

عمــه بإزعاجــات صغيــرة .فقــد
بيــن
الصياديــن .لقــد شــغف بفكــرة التضــاد الخفــي .وكان عليــه أن ينكّ ــد ّ
ّ

ـزاج
ينقــذ ذلــك حيــاة سـ ّـمور أو ســنجاب .ابتســم الفتــى إعجابــاً بهــذه الفكــرة .عكّ ــر َمكــر ُ
الغــراب األســحم مـ َ
الصياديــن .عــرف مــا ينــوون ،وفهــم أنــه لــن
الصياديــن ،ولــم يولــوا ديمــا أي اهتمــام .ســمع ديمــا حديــث
ّ
ّ

ولمــا اســتيقظ لــم يتذكــر إال أنــه
يســتطيع منعهــم .مــا إن أغمــض عينيــه رأى فــي نومــه أحالمــاً متقطعــةّ .

الغــراب األســحم ،وأنــه فــي أثنــاء الحديــث رفــع البندقيــة وأطلــق عليــه النــار ،لكنــه لــم ُي ِص ْبــه .كان
تكلــم مــع ُ

ـيول
ـت الثلـ َـج سـ ٌ
ـآالف مــن الحيوانــات الممزقــة البطــون .وأذابـ ِ
ـات ،بــل بـ ٍ
المــرج بيــن األشــجار مفروشــاً بمئـ ٍ

نفســه
مــن دم أسـ َـود .وكانــت األشــجار المحيطــة يابســة ،كأنهــا محروقــة ،أراد ديمــا أن يســتيقظ ،أن يقتلــع َ
يتوقــف.
ّ
مــن هــذا الكابــوس ،إال أن حلمــه لــم
الفصل الثاني عشر
فــي الصبــاح غســل ديمــا وجهــه بالمــاء البــارد .ونســي مــا رأى مــن أحــام فــي الليــل .تناولــوا طعــام الفطــور
عمــه بابتســامة هادئــة.
صامتيــن .ارتعــد الفتــى عندمــا ربــت نيكــوالي نيكواليفتــش علــى عنقــه فجـ ً
ـأة .قــال ّ
“غــداً ســنذهب معــاً  ،ســتحصل علــى السـ ّـمور الــذي تريــده”.

أبــدى ديمــا نشــاطاً ملحوظــاً  ،فلهــث وأدلــى بنتيجــة مــروره علــى ســبعة ِفخــاخ فــي طريــق الذهــاب

والعــودة .بــدا لــه مــا يفعلونــه مضحــكاً  .ســار ديمــا علــى مهلــه ،لــم يســتعجله أحــد .وأخيــراً  ،ظــل وحــده
علــى أطــراف الغابــة ،بينمــا كان نيكــوالي نيكواليفتــش يغــادر الغابــة ،نظــر إلــى رؤوس األشــجار البعيــدة،

الغــراب األســحم هنــاك .فقــد كان مقتنعــاً بــأن الطائــر يراقبهــم اآلن.
علّ ــه يــرى ُ

اســتلقى نيكــوالي

الغــراب األســحم
نيكواليفتــش علــى ســريره ،ونظــر عبــر النافــذة إلــى اللحــم المعلّ ــق علــى الحبــل ،إلــى جثــة ُ
تغطــى الصيــاد بكيــس النــوم وهــو يقبــض بيــده اليمنــى علــى بندقيتــه
المتجمــدة ،وإلــى التايغــاّ .
الصغيــرة
ّ
المهيــأة قريبــاً منــه .كان االســتلقاء فــي وضعيــة واحــدة مرهقــاً  ،ولكــن نيكــوالي نيكواليفتــش لــم يســمح
ّ

الغــراب األســحم الــذي كان يراقــب
لنفســه بالحركــة .واكتفــى بإلهــاء نفســه فــي أحيــان نــادرة بتصــور حيــرة ُ
فــي هــذا الصبــاح الصياديــن.
الفصل الثالث عشر
ُ
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الغــراب األســحم وقتــاً طويـ ًـا ،أيامــاً وأســابيع بطولهــا ،وهــو يــراوح فــي مكانــه.
انتظــر ديمــا مجــيء ُ

ـأت ،وإنمــا ظهــر ببســاطة .قبــل هنيهــة اجتــاح الهيــاج ديمــا .لـ ّـوح
الغــراب األســحم خلســة ،كأنــه لــم يـ ِ
جــاء ُ
الغــراب األســحم عاليــاً ،
دوت الطلقــة .فــزّ ُ
بيديــه .لبرهــة كان يأمــل أن ُيفـ ِـزع الطائــر مــن غيــر أن يــراه أحــدّ .

ومــال بجناحيــه المضطربيــن ،فاقــداً توازنــه ،وهــوى مثــل قــوس ثقيــل صــوب الغابــة .لقــد أنقــذه ديمــا.
فــي اللحظــة المناســبة .توقــف نيكــوالي نيكواليفتــش علــى بعــد خمــس خطــوات يفتِّ ــش عــن ديمــا.

قســمات وجهــه ،صــار قرمــزي اللــون ،صمــت ديمــا.
“مــاذا؟” صــرخ العـ ّـم متماســكاً  ،ومتوتّ ــراً معــاً  .غلظــت َ

لــم يكــن يعــرف مــاذا يمكــن أن يقــول .انتفــض نيكــوالي نيكواليفتــش .بيديــه العمالقتيــن ،الثقيلتيــن،
عمــه يريــد أن يطلــق
تنكّ ــب البندقيــة .ظــن الفتــى أن ُ
الغــراب األســحم حــط وراءه ،فــي مــكان قريــب .وأن ّ

عليــه النــار .ولكنــه أدرك فــي الحــال أن العــم يســدد عليــه ،علــى ديمــا بالــذات .بســهولة ،مــن دون إحســاس
باأللــم ،كأن هــذا مــا كان يحــدث دائمــاً  .رأى ديمــا أمامــه إنســاناً وحيــداً  ،ضعيفــاً  .صغيــراً وغاضبــاً  .أصغــر

الغــراب األســحم .كل ذلــك كان غبيــاً وســخيفاً  .كان الصغيــر نيكــوالي
منــه بمــا ال يقــاس .بــل وأصغــر مــن ُ

نيكواليفتــش واقفــاً ومعــه البندقيــة .يســيل مــن فمــه المفتــوح لعــاب بــاق علــى شــفتيه بعــد الصــراخ .زال
محقــاً فــي كل مــا فعــل .كان هادئــاً  ،يعــرف أنــه انتصــر فــي هــذه
ّ
الخــوف والشــكوك ،وأدرك ديمــا أنــه كان
عمــه فــكان يعــرف أنــه خســر ،وهــذا مــا جعلــه يــزداد غضبــاً  .شـ ّـد العــم قبضتــه
المعركــة غيــر المعلنــةّ .أمــا ّ

تنهــد ،وألقاهــا علــى الثلــج ،ثــم خطــا خطــوة إلــى األمــام“ .تســتطيع أن تضربنــي” حـ ّـدق
علــى البندقيــةّ .

توقــف نيكــوالي نيكواليفتــش .رفــع قبضتيــه الصغيرتيــن جــداً  ،الغبيتيــن.
ديمــا فــي عينيــه .مــرة أخــرىّ .
واقفيــن فــي هــذه الوضعيــة متقابليــن .وقتــاً ال نهايــة لــه .دهــراً
َ
بصــق نيكــوالي نيكواليفتــش .ظـ ّـل

عمــه أخيــراً  .ثــم اســتدار.
“نجــس أنــت” قــال ّ
كامـ ًـاّ .
تجمــدا كأنهمــا مصنوعــان مــن ثلــج .وظــل صامتيــنِ .

تريــث ديمــا قليـ ًـا ،ثــم مضــى فــي َأثــره .ركّ ــب
رفــع
بندقيتــه .نفــض عنهــا الثلــج ،وقفــل عائــداً إلــى البيــتّ .
ّ

نيكــوالي نيكواليفتــش زجــاج النافــذة .جمــع قطــع اللحــم المعلــق .فــي هــذه األثنــاء أشــعل ديمــا الموقــد.

كانــا يعمــان صامتيــن ،ال يتبــادالن النظــرات .جمــع نيكــوالي نيكواليفتــش اللحــم ،وذهــب إلــى الغابــة .لــم
بكفيــه ،وجلــس علــى ســرير فيتيــا.
يشــأ أن يبقــى وحــده مــع ابــن أخيــه .ضـ َّـم ديمــا كأس الشــاي الســاخن ّ
ابتســم .أحـ َّـس اآلن بارتيــاح فــي البيــت ،كمــا فــي الغابــة .لــم يعــد الفتــى يحــس بنفــور مــن مهنــة الصيــد .كان
فــي وقــت مــا ينظــر إلــى جلــود السـ ّـمور بفــرح ،ثــم بغضــبّ ،أمــا اآلن فبهــدوء .وكان هــذا الهــدوء مختلفــاً .
كان دافئــاً  ،رحبــاً  ،يدعــو إلــى الحيــاة.
الفصل الرابع عشر
كل يقــوم بعملــه .وكأنمــا علــى نحــو تلقائــي ،مــن
مـ ّـرت األيــام الخمســة األخيــرة مــن الصيــد بهــدوء .كان ٌّ

دون نقــاش ،عــاد كل شــيء إلــى مجــراه ،ولــم يعــد ديمــا يذهــب إلــى الصيــد .وفــي الغــداة ،بعــد بقــاء
ُ
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الغــراب األســحم ،ظـ ّـل فــي البيــت ،مــن غيــر أن يطلــب منــه
نيكــوالي نيكواليفتــش يحــرس اللحــم مــن ُ
وقطــع الحطــب ،وأشــعل
ّ
أحــد ذلــك .قــام بمــا يجــب مــن أعمــال ،فكنــس أرض البيــت ،وغســل األوانــي،
ـال فيهــا متســكّ عاً  ،يبحــث
الموقــد ،وعنــد العشــاء أعـ ّـد طعــام العشــاء .وفــي النهــار ذهــب إلــى الغابــة .جـ َ

عــن آثــار الحيوانــات ،وينصــت إلــى زعيــق الطيــور النــادر .كان رائقــاً  ،لــم يشــعر بأنــه وحيــد .منــذ ذلــك الحيــن
عمــه كلمــة واحــدة .يومهــا رجــع نيكــوالي نيكواليفتــش أبكــر مــن الجميــع .أحضــر معــه
لــم يتبــادل مــع ّ

ســنجاباً كان قــد اصطــاده .رأى أرتيوميتــش وفيتيــا آثــار الــدم والريــش ،وأيقنــا أن خطتهــم نجحــت ،فانطلــت

وقتــل .إال أن أرتيوميتــش شــعر باألســف ألن العــم تخلّ ــص مــن الجثــة :كان
الغــراب األســحم ُ
الحيلــة علــى ُ

يجــب أن نســتخدمها ُطعومــاً  .ضحــك الصيــادان وهمــا يمدحــان نيكــوالي نيكواليفتــش .قــاال إن عندهمــا
كل هــذه األشــغال ،مــن أجــل أن
اآلن حكايـ ًـة تكفــي لســنوات طويلــة“ .خمســة أيــام مــن الحراســة ،فزّ اعــةّ ،

تهيــأ الجميــع للخلــود إلــى النــوم،
نقبــض علــى ُ
الغــراب األســحم .كان ديمــا صامتــاً  .فــي المســاء ،عندمــا ّ

التقــط ريشــة .قــرر االحتفــاظ بهــا ذكــرى لــكل مــا جــرى هنــا .خطــر لــه أنــه يريــد أن يعــرف عــن الطبيعــة أكثــر

مــا يمكــن ،ولكــن ليــس مــن أجــل أن يتســلّ ط علــى الطبيعــة بهــذه المعرفــة .أراد أن يعــرف مــن أجــل أن
يفهــم ،ويصبــح أكبـ َـر ليحيــط نفســه بتنـ ّـوع الحيــاة البديــع.

ظــل ديمــا يوميــن ال يخالــط أحــداً  ،ثــم انســجم مــع فيتيــا علــى نحـ ٍـو مــا .شــاركه اللعــب بالــورق ،واســتمع
إلــى حكايتــه عــن التايغــا .أحيانــاً  ،كان ينضـ ّـم إليهمــا أرتيوميتــش“ .ليتنــا نعــود إلــى هنــا فــي الربيــع ،لنــرى
ـتوي” قــال الفتــى“ .نعــم ،هــذا شــيء يســتحق المجــيء” أومــأ
كيــف يســتيقظ ُّ
كل شــيء مــن ُســباته الشـ ّ
فيتيــا.

تعقيبان
1
ـول اإلنســان الطبيعــة اهتمامــاً حقيقيــاً أبــداً  .إننــا نحتــاج إلــى األنهــار الحيــة ،والهــواء النقــي ،والمنــاخ
لــم يـ ِ

ـام آخـ َـر مناســبٍ لنــا ،ال أكثــر .الطبيعــة تعــرف
الرائــق .ال نســتطيع أن نفعــل إال توليــف األشــياء وفقــاً لنظـ ٍ
ـب علــى نفســها األحمــاض ،وتسـ ِّـمم نفســها بالغــازات إلــى درجــة نحــن عاجــزون
أشـ ً
ـكاال مختلفــة .إنهــا تصـ ُّ

عــن بلوغهــا .إننــا نأخــذ منهــا حتــى النفايــات النوويــة .وليــس لدينــا مصــدر آخــر .وهكــذا ،فــإن اإلنســان ال
ـب اإلنســان قبــل
ُّ
يهتـ ّـم إال بنفســه ،بالظــروف التــي يعيــش هــو نفســه فيهــا.
وكل مــن يحــب الطبيعــة يحـ ّ

كل شــيء .نحــن حريصــون علــى تنظيــف بيوتنــا مــن الوســخ ،ولكـ ّـن هــذا ال يعنــي أننــا نفعــل ذلــك مــن أجــل

ـيء الرئيــس فيهــا وهــو الحيــاة .إننــا نهتــم بالعالــم المحيــط
البيــت نفســه .مهـ ٌّـم أن نأخــذ مــن الطبيعــة الشـ َ

مــا دمنــا نســاعد اإلنســان وجيراننــا الحيوانــات البريــة ،ونعمــل علــى تحســين الحيــاة ،فهــي المعجــزة الرئيســة

بيــن كل مــا نعرفــه مــن معجــزات .عندمــا نلقــي فــي النهــر أخطــر ســمومنا الكيميائيــة ،يكــون فعلنــا هــذا
ُ
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ـأذى الطبيعــة ،بــل نحــن .تســتطيع الطبيعــة االســتمرار
طبيعيــاً  .مــا يؤخــذ مــن الطبيعــة يعــود إليهــا .ال تتـ ّ

فــي أشــكال أخــرىّ ،أمــا نحــن فموجــودون فــي شــكل وحيــد مــن أشــكالها نسـ ّـميه “نظيفــاً ”.
2

وتعق ُبهــا بهــدف قتلهــا مــن أجــل الحصــول علــى جلودهــا،
ّ
البر ّيــة،
الصيــد بحـ ٌ
ـث عــن الحيوانــات والطيــور ّ

ولحمهــا ،وغيــر ذلــك .وأيضــاً مــن أجــل التســلية ،أو بدوافــع رياضيــة .لقــد أبــاد اإلنســان ،خــال القرنيــن
الجرابــي ،وثعلــب الفوكالنــد ،والظبــي األزرق،
األخيريــن ،عشــرات مــن أنــواع الحيوانــات وفصائلهــا ،كالذئــب ُ
الحمــام الزاجــل مــن أميركا الشــمالية.
ونِ ْمــر جــاوا ،والفهــد الزنجبــاري ،وغيرهــا الكثيــر .ويمكــن أن نتذكّ ــر أيضــاً
َ

ُ
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